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 في التحكيم والنزاعات القضائية eDiscoveryااللكتروني األدلة كشف  خدمةفي الشرق األوسط  ئهالعمالقدم ديلويت ت

 

في  الجنائيةواالستشارات المالية  الشركة الرائدة في وهي في الشرق األوسط يدليمت فاينانس كوربوريت ديلويتعززت  – 4102 أغسطس 11

التي  eDiscovery الكشف االلكتروني ةخدممؤخراً أطلقت إذ ؛ ئهالعمال التكنولوجيا الجنائيةتقنية ومختصة في بتوفير خدمات  التزامهاالمنطقة 

لخدمة المنطقة  دبي المالي العالميمركز  مكاتب ديلويت في حتضنهاتللمراجعة التي  Relativityعلى منصة تستند و إلكترونيا   البيانات بمسحتسمح 

في كما   القضائية والنزاعات التحكيم، المنازعات في حاالت اسمةالعثور على أدلة إلكترونية ح فيالقانونيين  نمستشاريالو العمالء يساعد مما ،ككل

  .تلبية طلبات الهيئات الناظمة والقطاع العام. 

 

 وهم عمالءيضطر الغالباً ما  "قائالً  يدليمت كوربورت فاينانس ديلويتفي  التكنولوجيا الجنائيةعن قسم  مسؤولاليشرح ريك باركر، في هذا السياق، 

. وتقوم في منطقة الشرق األوسطالقضائية  وفق االنظمة إلى التعامل مع ماليين الرسائل والوثائق االلكترونيةجنائي نزاع أو تحقيق حالة في خضم 

المملكة بدالً من تحويلها إلى الواليات المتحدة أو المحلية  وفق األنظمةقدر ممكن من البيانات أكبر  مراجعةعلى التي توفرها ديلويت ستراتيجية اال

 تقديم هذه الخدمة إلى عمالئنا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا".     ويسعدناالمتحدة على سبيل المثال. 

 

 على المدنيةو وزيادة الدعاوى الجنائيةاالمتثال، المخاطر و، والتركيز على مثل ارشادات الهيئات الناظمة العالمية عواملتؤثر  من المتوقع أنو

 ةالقوانين الخارجيالسوق، من المرجح أن تستمر  علىسيطرتها الواليات المتحدة صل توا في حينو. تكنولوجيا الجنائيةلللى الحاجة إ السوق العالمية

 الكشف االلكتروني الطلب العالمي لخدمات في التأثير علىالفاسدة األجنبية ممارسات القانون و 0202عام  الرشوة في المملكة المتحدة مثل قانون

eDiscovery. 

 

تعمد " في الشرق األوسط يدليمت فاينانس كوربوريت ديلويت في eDiscoveryالكشف االلكتروني عن خدمة مسؤولة الوعلّقت وندي روبنسون، 

في تجاوب مع هذه التحديات، وتعمل ديلويت معهم للفرق عملهم  على ارشاددول مجلس التعاون الخليجي الشركات والعمالء في من  المزيد

معالجة ماليين الرسائل  منكمن نت، سeDiscoveryبفضل خدمة الكشف االلكتروني والبالد.  الخاصة بهم في وثائقال ةمراجعاض واستعر

ه من الممكن ولوج . وبما أنّ وسائل الفلترةباستخدام الكلمات األساسية وغيرها من معقول االلكترونية وغيرها من الوثائق وتقليصها إلى عدد 

مراجعة تسريع عملية الة لعانة بمصادر خارجياالستمن  كن عمالؤنانترنت، سيتماستخدام االعبر من أي مكان بأمان   eDiscoveryمنصة

قانونية دولية في  كما مجموعات في اإلمارات العربية المتحدة، عمالءنعمل حالياً على دعم نحن واالستفادة قدر المستطاع من هذه الخدمة. و

 ".    المنصة نفسهابواسطة  نيويورك، ولندن، وكراكوفيا

 

يتكلّم لكن فريق عملنا "بطبيعة الحال، تكمن إحدى التحديات التي نواجهها في المنطقة في اللغات المختلفة التي تصادفنا.  ةروبنسون قائل تواستطرد

  معلومات األهم بشكل سريع جداً".لل  الولوجعلى  ينالقانوني ينالمستشارعمالئنا و ساهم في مساعدةيمما لغة،  02أكثر من 
 

 –النهاية  -

 

 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت  ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها.

 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
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بات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسا

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

دمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خ

 مهنيا ، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا  لإلمتياز. 011,111نحو  تضم ديلويت

اتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا  مع تنوع خبر  ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 ي المجتمعات التي ينتمون إليها.لدعم التنمية المستدماة ف  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل

 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة  وتعتبر ديلويت من الشركات

المستوى   على ٩٣٦٣بلدا . وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتبا  في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٠٣٣٣

ا على  .(ITR) "بية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيواألول لالستشارات الضري وقد حصلت أيض 

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .اسبين القانونيين في إنكلترا وويلزالشرق األوسط من هيئة المح

 


